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CSÓRÉ ANDRÁS

1.
Falu végén
árok partján
gyík tanyáján
kígyók fészkén
mérgesnyálú
bürök között
alszik, alszik
Csőré András.

Haja hínár
szeme láva
hasából zöld
füvek nőnek

ezer éve
kerek éve
alszik, alszik
bokrok alján.

Ezer éve
kerek éve,
hogy ráhullott
bűvös rontás
ezer éve
kerek éve
alszik,alszik
Csőré András.

2.
Erdő mélyén
patak tükrén
aranyhaját
bontogatja
táncra gondol
szép legényre,
s dalol, dalol
Gagyi Anna.

Szép szeretőm

tizenhárom,
kivel járom
hát a táncom
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kinek adjam
derekamat
karcsú fehér
derekamat?

Patak vize
mondogatja
ne menj táncba
Gagyi Anna,
véres lészen
selyemkötőd

selyemkötőd

fehér kötőd.

Szép szeretőm

tizenhárom,
ha egyiknek
vére csurran
marad nekem
tizenkettő

szép szeretőm

tizenkettő.

3.

Forog a tánc
nóta buggyan
csűrdöngölőt

jár a legény
csizma sarka
patkös sarka
kocsma fődgyin

nagyot koppan.

Kocsma végin
tizenketten
poharukat
összeverik
lámpafénye
késre villan
görbe élű

kacron csillan.
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Hallod-e, hé
Csóré András
jeresze ki
a tornácra
beszélgessünk
egyről s másról,
ha legény vagy
Csőré András

Gagyi Anna
sírva kéri
szívem, András
ne meniél ki
véres lesz a
tiszta inged
tiszta inged
fehér inged.

Lassan, lassan
Duka Máté
ki a legény
majd megválik
anyád szava
bűvös szava
boszorkányság
meg nem állít.

Elbútt a hold
nincsen csillag
Csőré András
kése villan. 
Ne bolondozz
mán no Máté
kejjélsze fel
Duka Máté.

Csak nem ébred
Duka Máté.
Én Istenem
vajh hogy tettem
véres lett a
kicsi késem
kicsi késem
görbe késem.

4.

Mint toportyán
erdő mélyén
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tüskéskarú
vízmosásba
fut havasba
vad havasba
bokrok alján
Csőré András.

Asszony szökik
a tornácra
embereket
széj]elhányja
haja kócos
inge nyitva
szoknyáját a
szél cibálja.

Fiam Mát.é
ugye tudtam
lápok tükrén
zsombék tövén
három lidérc
lángja lobbant
három lidérc
Iilán lobbant.

Hol vagy, hol vagy
Csőré András?
Le ha fekszel
ne tudj kelni
tested legyen,
mint a béka
hideg legyen,
mint a béka.

Hínár szőjje

bé az arcod
zöld fű nőjjön

ahasadból
így aludjál
ébren alva
Isten adja
ördög tartsa.

Fehér útba
éjszakába
fut előre

Gagyi Anna
éjszakába
fut előre
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így kiáltoz Lápok tükrén
ahavasba: erdő mélyén

Csóré András
táncolnak a

ne feküdj le
boszorkányok.

hideg lészen
forró tested 5.
hínár növi Falu végén
bé szép arcod
szívem András

árok partján

ne feküdj le.
gyík tanyáján
kígyók fészkén

Vajh, hallod-é
mérgesnyálú

Csőré András
bürök között

hogy kiáltsam
alszik, alszik

hogy meghalljad
Csőré András.

ne feküdj le
Haja hínárhárom napig

három álló szeme láva

kerek napig. hasából zöld
füvek nőnek

Bokor alján ezer éve

árok tövén kerek éve

vackot készít alszik, alszik
Csóré András bokrok alján.
Annáról szép
álmot látni Ezer éve
fűre fekszik kerek éve,
Csóré András hogy ráhullott

bűvös rontás
Hold karéján ezer éve
jött az átok kerek éve
aludj, aludj alszik, alszik
Csőré András. Csőré András.

Cserei Szász László
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